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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

     О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д    -    К Ъ Р Д Ж А Л И 
 

 

гр. Кърджали, бул. “Беломорски” № 48, тел. +359361 62703, факс: + 359361 62708, e-mail: okrsad_kj@mail.bg 

  
 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 183 

Гр. Кърджали, 23.06.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на съдия-докладчик по образуваните в Окръжен съд 

– Кърджали дела през периода на съдебната ваканция. Сформиране на 

въззивни съдебни състави и организация на работата по делата, образувани 

през този период 

 

На основание чл. 86, ал.1, т. 2, предл. първо във вр. с чл. 329, ал. 4 във 

вр. с 3 във вр. с ал. 1 от Закона за съдебната власт 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. През периода на съдебната ваканция, от съдиите при Окръжен съд – 

Кърджали се разглеждат: 

1. наказателни дела от общ характер и въззивни наказателни дела от 

общ характер, по които има лица с взета мярка за неотклонение „задържане 

под стража”; 

2. въззивните дела за издръжка, за родителски права на ненавършили 

пълнолетие деца и за незаконно уволнение; 

3. искания за обезпечаване на висящи искове, за обезпечаване на 

доказателства и за назначаване на особен представител; 

4. дела по несъстоятелност; 

5. въззивни дела по Закон за домашно насилие; 

6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от 

един месец, в т.ч. наказателни дела от общ характер, образувани по внесено 

споразумение по реда на чл. 382  НПК, по постъпили искания по 

ЗПИИРКОРНФС, ЗПИИСАННЛСМВЛС, ЗЕЕЗА и др.; 

7. дела за осиновяване на дете; 

8. частни наказателни дела, образувани по всички искания и жалби към 

съда в досъдебното производство. 

  

ІІ. Избор на съдия-докладчик по наказателни дела от общ характер и 

въззивни наказателни дела от общ характер, по които има лица с взета мярка 

за неотклонение „задържане под стража”; по наказателни дела от общ 

mailto:okrsad_kj@mail.bg


 

2 

характер, образувани по внесено споразумение по реда на чл. 382  НПК; по 

наказателни дела, образувани по постъпили искания по ЗПИИРКОРНФС, 

ЗПИИСАННЛСМВЛС, ЗЕЕЗА и др., както и по други наказателни дела, по 

които закон предвижда разглеждане в срок, по-кратък от един месец: 

1. Избор на съдия-докладчик по наказателни дела, по които има 

постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“ се извършва чрез 

опция АВТОМАТИЧНО на ЕИСС измежду наказателните съдии, които са на 

работа при образуване на делото. Отсъстващите съдии, разглеждащи 

наказателни дела, се извеждат при разпределение на делото в ЕИСС и се 

изключват от участие при избор на съдия-докладчик. 

1.1. Ако на работа е само един наказателен съдия, делото му се 

разпределя чрез опция РЪЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на ЕИСС. За отсъстващите 

наказателни съдии се прилага т.1, изречение второ. 

1.2. В случай, че всички наказателни съдии са в отпуск, делото се 

разпределя на дежурния съдия чрез опция РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 

ДЕЖУРСТВО на ЕИСС само за насрочване на разпоредително/открито 

съдебно заседание. Делото се насрочва за дата, на която един или повече 

наказателни съдии са на работа.  

1.2.1. Избор на съдия-докладчик за разглеждането на наказателно дело 

(преразпределение), разпределено по реда на предходната точка, се извършва 

своевременно от председателя на съда или заместник – председател, измежду 

наказателните съдии по реда на т. 1 или т. 1.1 от Раздел ІІ. 

 

2. Избор на съдия-докладчик по наказателни дела от общ характер, 

образувани по внесено споразумение по реда на чл. 382  НПК; наказателни 

дела, образувани по постъпили искания по ЗПИИРКОРНФС, 

ЗПИИСАННЛСМВЛС, ЗЕЕЗА и др., както и по други наказателни дела, по 

които закон предвижда разглеждане в срок по-кратък от един месец, става по 

реда на Раздел ІІ. 

 

3. Избор на съдия-докладчик по наказателни дела, образувани по 

постъпили искания по ЗЕЕЗА в случай, че всички наказателни съдии са в 

отпуск, се извършва чрез опция РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЖУРСТВО на 

ЕИСС. 

3.1. Ако делото се отложи за следващо открито съдебно заседание и не е 

ангажиран задължителен състав, по същото се избира съдия-докладчик 

измежду наказателните съдии по реда на Раздел ІІ. 

 

4. Съдия-докладчик по наказателните дела, извън посочените в т. 1 и т. 

6 на Раздел І, се избира чрез опция АВТОМАТИЧНО на ЕИСС измежду 

всички съдии, разглеждащи наказателни дела. 

4.1. Ако на датата на разпределение и образуване на делото избраният 

съдия-докладчик е в отпуск, делото му се докладва след връщането му на 

работа от съдебния деловодител. Датата на докладване се отбелязва с 

поставянето на нарочния печат на съда. 
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5. Избор на съдия-докладчик по частни наказателни дела, образувани по 

всички искания и жалби към съда в досъдебното производство се извършва 

по реда на Вътрешните правила за случайното разпределение на делата в 

Окръжен съд – Кърджали (ВПСРД), утвърдени със Заповед № 24/27.01.2021 г. 

на Председателя на Окръжен съд – Кърджали. 

 

ІІІ.1. Избор на съдия-докладчик по гражданските и търговските  дела от 

видовете по т. т. 2; 3; 5; 6 предл. първо; 7 и 8 на Раздел І (без искания за 

обезпечение на бъдещ иск) и по делата по несъстоятелност, се извършва чрез 

опция АВТОМАТИЧНО на ЕИСС измежду съдиите, разглеждащи този вид 

дела, които са на работа при образуване на делото. Отсъстващите съдии се 

извеждат при разпределение на делото в ЕИСС и се изключват от участие при 

избор на съдия-докладчик. 

 

2. Съдия-докладчик по гражданските и търговските дела, извън 

посочените в т. ІІІ.1 видове дела, се избира чрез опция АВТОМАТИЧНО на 

ЕИСС измежду всички съдии, разглеждащи този вид дела. 

2.1. Ако на датата на разпределение и образуване на делото съдията-

докладчик е в отпуск, делото му се докладва след връщането му на работа от 

съдебния деловодител. Датата на докладване се отбелязва с поставянето на 

нарочния печат на съда. 

2.2. Ако по разпределеното дело има искане за обезпечение на висящия 

иск и определеният съдия-докладчик е в отпуск на датата на образуване на 

делото, се извършва преразпределението му на дежурния съдия чрез опция 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЖУРСТВО на ЕИСС, за произнасяне само по 

искането за обезпечение. След произнасянето делото се преразпределя 

(връща) на първоначално определения съдия-докладчик.  

 

3. Съдията-докладчик, на който през периода на съдебна ваканция е 

разпределено дело по несъстоятелност, се изключва от участие в 

разпределението на такъв вид дело, образувано след края на съдебната 

ваканция на основание настоящата заповед, за изравняване броя на делата по 

несъстоятелност между съдиите, разглеждащи този вид дела. 

 

4. По насрочените за разглеждане в открито съдебно заседание 

граждански и търговски дела в периода на съдебната ваканция се избира нов 

съдия-докладчик (делото се преразпределя за избор на съдия-докладчик) по 

реда на т. ІІІ.1 в случай, че първоначално избраният съдия-докладчик е в 

отпуск на датата на откритото съдебно заседание. Делото се довършва от 

преразпределеният съдия-докладчик. 

 

5. По висящите дела по несъстоятелност, при отсъствие на съдията, 

който разглежда делото, председателят на съда или заместник – председател 
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определя друг съдия, който да разглежда делото по време на отсъствието, 

след преценка за наличието на такава необходимост. 

 

6. Молбите за издаване на изпълнителен лист по гражданските и 

търговските дела се разпределят за разглеждане чрез опция АВТОМАТИЧНО 

на ЕИСС измежду съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела, които 

са на работа при постъпването им само, ако 7-дневният срок по чл. 405, ал. 7 

ГПК изтича на дата, на която съдията-докладчик по делото е в отпуск. 

 

ІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ: 

1. Постъпили по делата молби за издаване на преписи от документи, 

съдебни протоколи, заключения на експертизи и/или по други документи със 

спешен характер в случай, че съдията-докладчик е в отпуск, се докладват от 

съдебен деловодител на дежурния съдия, който се произнася с резолюция. 

 

2. Въззивни състави за насрочване и/или провеждане на открито 

съдебно заседание по наказателните и гражданските дела се формират 

измежду съдиите, които са на работа по реда на Заповед № 173/17.06.2021 г. 

на Председателя на Окръжен съд – Кърджали. При преразпределение на 

делото в ЕИСС за допълване с член на състав се извеждат отсъстващите 

съдиите от съответния постоянен състав според вида на делото и останалите 

отсъстващи въззивни съдии, след което изведените съдии се изключват от 

участие във въззивния състав. 

 

3. По всички необхванати с настоящата заповед и с ВПСРД в Окръжен 

съд – Кърджали хипотези на образуване на дела, по които закон предвижда 

разглеждане в срок по-кратък от един месец, разпределение или 

преразпределение за избор на съдия-докладчик и/или член на въззивен състав, 

се извършва чрез една от опциите АВТОМАТИЧНО, РЪЧНО 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЖУРСТВО по преценка на 

председателя на съда или заместник-председател с оглед възможността за 

сформирането на едноличен/въззивен състав.  

 

Контролът по изпълнение на заповедта се извършва от председателя на 

Окръжен съд – Кърджали  и от заместник – председателите. 

 

Копие от заповедта да се връчи на заместник – председателите на 

Окръжен съд – Кърджали, за сведение и изпълнение; и на системния 

администратор при Окръжен съд – Кърджали, за въвеждане на необходимите 

данни в ЕИСС при разпределение/преразпределение на делата. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители 

при Окръжен съд – Кърджали чрез приложението за вътрешна комуникация 

BeeBEEP. 
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Заповедта да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд – 

Кърджали. 

 

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

                        ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ: /п/ 

                            (ВЕСЕЛИНА КАШИКОВА) 

 

 


